
 

 

Poštovani članovi HAPK Mladost, 

s ciljem očuvanja radnih mjesta u našem Klubu, koristimo priliku obavijestiti Vas da će se s 
početkom 2021. godine članarina nastaviti naplaćivati u punom iznosu usprkos trenažnim 
ograničenjima nastalim uslijed stupanja na snagu mjera Stožera civilne zaštite. 

Naime, Upravni odbor (UO) HAPK Mladost je od početka COVID 19 pandemije nastojao 
osigurati optimalne preduvjete za funkcioniranje kluba, međutim novim mjerama Stožera 
civilne zaštite Republike Hrvatske velikom je dijelu kluba onemogućen trening u vodi. Iz tog 
razloga, iako godišnje članarina kluba nije vezana uz broj treninga, UO je u 2020. godini u dva 
navrata reducirao godišnju članarinu kako bi našim članovima olakšali financijsku situaciju 
zbog zatvaranja dijela gospodarskih aktivnosti. Pri tome je važno naglasiti da je HAPK Mladost 
sufinanciran od strane Sportskog saveza Grada Zagreba i djelomično Hrvatskog plivačkog 
saveza sa oko 30% potrebnog godišnjeg prihoda dok se ostatak sredstava ostvaruje 
članarinama, sponzorskim sredstvima i ostalim prihodima. Uslijed gospodarske krize i 
otkazivanjem velikog broja natjecanja, prihodi kluba su trenutno ovisni samo o članarinama. 
Pravilnikom o članarinama je navedeno da članarina predstavlja jedan od osnovnih izvora 
financiranja djelatnosti kluba i nužna je za provođenje programa kluba. Stoga je UO HAPK 
Mladost odlučilo da se za siječanj 2021. godine članarina nastavi naplaćivati u punom iznosu. 
Na taj način ćemo očuvati radna mjesta u klubu kako bi nastavili s radom punim kapacitetom 
nakon prestanka mjera vezanih uz pandemiju.  

Kako se ne može predvidjeti dužina trajanja mjera, zadužuju se svi treneri da u zadanim 
uvjetima provedu trenažne procese svojih grupa koristeći sve dozvoljene oblike treninga kako 
bi plivači što spremniji dočekali kraj mjera Stožera civilne zaštite vezanih uz trenažne procese.  

Nadamo se da ćete podržati ovu odluku UO HAPK Mladost kojom se nastoji zadržati postojeće 
kapacitete jer bi gubitak plivača, trenera ili prostornih kapaciteta bio nenadoknadiv. 

Srdačan pozdrav i puno sreće i zdravlja u Novoj 2021. želi vam UO HAPK Mladost. 
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